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چكیـده

امام حسن عسگري (ع) ،در مدت كوتاه امامت خويش ،با سه تن از خلفاي عباسي معاصر بود .آنان از هر سو آن
حضرت (ع) را تحت كنترل داشتند .شرايط بحراني كه ائمه (ع) در زمان عباسيان با آن رو به رو شدند ايشان را
واداشت تا ابزار جديدي را براي ارتباطات با اعضاي جامعهي خود جستجو كنند .وظايف اين نهاد به امور مالي
محدود نبود؛ وظايف ارشادي ،ارتباطي و سياسي را نيز شامل ميشود .نظام زيرزميني ارتباطات (ديوان وكالت) از عصر
امامت امام باقر ( ع) آغاز و اين سازمان به طور مداوم و مستمرتا عصر غيبت كبري به فعاليت خود ادامه داد .به اين
معنا كه در عصر هيچ يك از ائمه كار اين نهاد به تعطيلي كشيده نشد .دوران منتهي به عصر غيبت به ويژه عصر امام
حسن عسگري (ع) يكي از حساسترين و مهمترين دوران فعاليت اين نهاد است .در اين تحقيق تالش شدهاست با
روش توصيفي– تحليلي ،به واكاوي ساختار و كاركرد سازمان وكالت در عصر امام حسن عسگري(ع) ،و نقش آن
حضرت (ع) در تقويت آن مورد بررسي قرارگيرد .برآيند اين پژوهش حاكي از آن است كه در رأس اين سازمان امام
حسن عسگري قرارداشت سپس عثمان بن عمر به عنوان وكيل ارشد؛ و برخي از برجستهترين وكالي ايشان به عنوان
دستيار وكيل ارشد ،وكالت نواحي مختلف را برعهده داشتند؛ و باالخره وكالي محلي در شهرهاي و نواحي مختلف
شيعهنشين در قاعده هرم قرارداشتند.
واژگان کلیدی :امام حسن عسگري (ع) ،سازمان وكالت ،شيعيان ،خالفت عباسي ،وكال
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مقدمه

سازمان وكالت ،نام تشكيالتي است كه امامان شيعه (ع) در عصر خود به دليل خفقان شديد
دوران بنيعباس تأسيس كردهبودند .اين سازمان نقش مهم و تعيينكننده در جهت پيشبرد اهداف
ائمه (عليهم السالم) داشتهاست .شناخت اين نهاد ،تبيين و تحليل عملكرد آن ،يكي از زواياي
ناشناخته زندگاني امامان معصوم (عليهم السالم) را به نمايش ميگذارد .اختناق شديدي كه در
دوران آخرين ائمه (ع) اعمال ميگرديد ،باعث شد گزارشات كمي از فعاليتهاي گسترده سياسي
و اجتماعي آن ائمه (ع) به دست ما برسد .از اينرو ضروري است كه اقدامات ائمه اطهار ،از اين
زاويه مورد بررسي قرارگيرد .براي جمعآوري اطالعات مورد نياز در اين زمينه به مطالعهي كتب
تاريخي ،رجالي و روايي و بررسي مطالعات مرتبط در اين زمينه پرداختهشد.
پرسشهايي كه اين مقاله در صدد پاسخگويي به آن است عبارتند از :نقش امام حسن
عسگري(ع) در تأسيس سازمان وكالت چه بودهاست؟ و وكالي ممدوح و مذموم آن حضرت(ع)
چه تعداد و داراي چگونه شخصيت و عملكردي بودند؟ از جمله پژوهشهاي انجامشده در اين
زمينه ميتوان به دو عنوان مقاله اشاره كرد :ساختار سازمان وكالت در عصر امام هادي (ع) و
كاركردهاي آن نوشته الله اكبري مقدم ،و امام كاظم (ع) و سازمان وكالت به نگارش محمد رضا
جباري و نيز كتاب سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه (عليهم السالم) اثر محمد رضا جباري.
با وجود تحقيقات انجام شده درباره سازمان وكالت و از آنجايي كه پژوهشي به صورت جداگانه به
سازمان وكالت در عصر امام حسن عسگري(ع) نپرداختهاست نگارنده بر آن شد كه بررسي و
بازنگري كاركرد ديوان وكالت در عصر اين امام همام بپردازد .اين تحقيق شامل وضعيت دوران
امامت امام حسن عسگري (ع) ،تاريخچه تشكيل سازمان وكالت ،علل تشكيل آن ،ساختار سازمان
وكالت در عصر امام حسن عسگري(ع) و كاركردهاي نهاد وكالت است.
وضعیت دوران امامت امام حسن عسگری (ع)

ابومحمد حسن بن علي ،امام يازدهم از ائمه شيعه (ع) ،در روز هشتم ربيعالثاني سال 232
هجري در شهر تاريخي و پايگاه نشر اسالم مدينه در خانهي امام هادي دهمين پيشواي جهان
ا سالم از يك مادر دانشمند و پرفضيلت ديده به جهان گشود مادرش بانويي صالحه و عارفه به نام
سوسن ،حديثه يا سليل بود كه بانوان مدينه از محضر پرفيض او بهرههاي علمي ميبردند .نامي كه
براي اين مولود انتخاب گرديد همتاي نام جد بزرگوارش امام حسن مجتبي بود كه تجديدكننده
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خاطرات نخستين ثمرهي باغ پربار رسالت است .از آن جا كه امام يازدهم (ع) ،همراه با پدر
بزرگوارشان ،به شهر سامرا ،پايتخت خالفت عباسي ،منتقل شده ،و در آنجا در محلهي عسگر
سكونت اجباري داشتند «عسگري» ناميده شدند .كنيه ايشان «ابومحمّد» و بيشتر مردم ،آن حضرت
و پدر و جدّ ايشان را ملقّب به «اِبْنُ الرِّضا» (فرزند امام علي بن موسي الرضا عليهما السالم)
ميناميدند .از ديگر القاب آن حضرت ،زكيّ به معني پاكيزه است (اسالمي.)194:1382،
مدت كوتاه حيات امام به سه دورهي مشخص تقسيم ميگردد :پنج سال در حجاز در شهر
زادگاه خود در حضور و مراقبت پدر بزرگوارش ،شانزده سال در عراق قبل از دوران امامت و
پيشوائي ،هفت سال دوران كوتاه و پربار امامت و زعامت در عراق .ايشان در هشتم ربيعاالول سال
260ق در سن بيست و هشت سالگي دار فاني را وداع گفت(شيخ مفيد:1413،ج.)313 :2
امام حسن عسگري (ع) ،در مدت كوتاه امامت خويش ،با سه تن از خلفاي ظالم عباسي
معاصر بودند .اين سه تن عبارتاند از :معتز (فرزند متوكل) حدود چهار سال ( ،)255 -252مهتدي
يازده ماه ( )256 -255و معتمد (فرزند متوكل) بيست و سه سال ( .)279 -256فشار و اختناق در
مورد پيشواي يازدهم فوقالعاده شديد بود و از هر طرف آن حضرت را تحت كنترل و نظارت
داشتند .حكومت عباسي به قدري از نفوذ و موقعيت مهم اجتماعي امام نگران بودند كه امام (ع)
ناگزير بود ،هر هفته روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در دربار حاضر شود (ابن شهر آشوب ،بيتا ،ج :4
 .)434شرايط بحراني كه ائمه (ع) در عصر عباسي با آن مواجه بودند آنان را واداشت تا ابزار
جديدي را براي ارتباط با اعضاي جامعهي خود جستجو كنند.
تعریف لغوی و اصطالح وکالت

«وكالت» در لغت به معناي ناتواني از انجام مستقيم يك كار ،و اعتماد بر ديگري در آن كار
است (ابن فارس ،بيتا ،ج )136 :6؛ و در اصطالح «-هو تفويض امر الي الغير ليعمل له حال حياته
او ارجاع تمشيۀ امر من االمور اليه له حالها و هي عقد يحتاج الي االيجاب» -وكالت آن است كه
شخصي در حال حيات خود برخي امورش را به ديگران واگذار كند تا برايش انجام دهند يا در
حال حياتش راه اندازي امري از امورش را به ديگران واگذار كند و وكالت عقدي است كه محتاج
ايجاب است (خميني ،1379،ج .)39 :2با دقت در معناي لغوي و اصطالحي واژه وكالت ميتوان
چنين استنباط كرد كه در معناي آن نوعي عجز از انجام مستقيم كار نهفته است و موكل با وجود
اينكه مجاز به انجام كاري است زماني اقدام به تعيين وكيل مينمايد كه به داليلي قادر به انجام
مستقيم كار نميباشد .ائمه نيز به دليل اختناق فضاي حاكم ،گستردگي سرزمينهاي اسالمي و
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پراكندگي جمعيت شيعه و ...اقدام به تعيين وكيل مينمودند؛ و همين واژه را براي نمايندگان به كار
ميبردند ،چنان كه امام حسن عسگري(ع) به عثمانبنسعيد فرمود« :امض يا عثمان فانك الوكيل و
الثقۀ المأمون علي مال اهلل» (طوسي.)356:1411،
تاریخچه تشكیل سازمان وکالت

 .آغاز و شكلگيري سازمان :به عقيده نگارنده آغاز شكلگيري اين نهاد مربوط به عصر امام
باقر(ع) است .ايشان در سال  113هجري قمري فرزندش سلطان بن علي بن باقر را به عنوان اولين
سفير اهل بيت در ايران به درخواست مردم كاشان به اين شهر اعزام كردند .نام وي به عنوان نايب
خاص امامان پنجم و ششم(ع)؛ در منطقه فين كاشان ذكر شدهاست (زجاجي.)52 :1378،
 .2تقويت و گسترش فعاليت سازمان :اين مرحله از زمان امام صادق (ع) آغاز شد و تا پايان
دوره امامت امام جواد(ع) ادامه يافت.
 .3تكامل نهاد وكالت :در زمان امامين عسگريين(ع) فعاليت سازمان با توجه به عوامل و زمينه-
هاي خاص اين دوره كه در آستانه غيبت بود تكامل يافت (جباري.)65:1382 ،
 .4اوج فعاليت سازمان وكالت :عصر غيبت صغري (329-255ق) نقطه اوج فعاليت نهاد است(
پور سيد آقايي و همكاران .)233 :1383،در اين مرحله ،نواب چهارگانه به علت عدم حضور ولي
عصر(عج) ،در رأس سازمان و واسطه بين امام(ع) و ساير وكال بودند.
 .5پايان كار سازمان  1:با مرگ نايب چهارم امام (عج)؛ (عليبنمحمد سمري) و شروع غيبت
كبري فعاليت سازمان وكالت نيز به پايان رسيد.
علل تشكیل سازمان وکالت

در مورد داليل تشكيل سازمان وكالت ،ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:

 -1ذكر اين نكته ضروري است كه پايان كار سازمان به معني سقوط و انحطاط نيست .با فرا رسيدن عصر غيبت و عدم حضور امام (ع) مأموريت سازمان
خاتمه يافتهبود و وجود آن موضوعيتي نداشت.

39

فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ .سال دوازدهم .شماره چهل و ششم

 .1لزوم ارتباط بين رهبر و پيروان :يكي از عوامل اساسي ايجاد اين نهاد لزوم ارتباط بين امامان
معصوم و پيروان آنهاست .بنابراين كساني از سوي ائمه ،تعيين ميشدند تا به عنوان وكالي آنان،
با شيعيان ارتباط برقرار ميكردند .اين مسأله زماني روشنتر ميشود كه به گستردگي عالم اسالمي
در آن عصر و پراكندگي شيعيان در نقاط مختلف ،اعم از عراق ،حجاز ،ايران ،يمن ،مصر و مغرب
توجه كنيم(همان .)235:از آنجايي كه همه شيعيان ،توانايي مسافرت به مدينه و ساير شهرهاي
اقامتي امامان را نداشتند ،پس الزم بود كساني به عنوان نمايندگان و افراد مورد اعتماد ائمه(ع)،
شناخته شده و به مناطق دور و نزديك اعزام و رابط بين رهبري و پيروانش باشند.
 .2خفقان حكومت عباسي و لزوم حفظ شيعيان و مكتب توسط امام :هر چند وجود خفقان را
نميتوان علت اصلي تشكيل نهاد وكالت دانست ،ولي به طور قطع ،اين مسأله ،علت تشديد
فعاليت اين نهاد و گسترش و توسعه آن بودهاست .امام عسگري(ع) بر اثر فشارهاي عباسيان،
امكان ارتباط با شيعيان را نداشت و در يكي از روزها هنگام رفت و آمد هفتگي نزد خليفه ضمن
توقيعي فرمودند :كسي بر من سالم و حتي اشاره هم به طرف من نكند؛ زيرا در امان نيستيد
(راوندي ،1409،ج .)439 :1البته فشار خلفا عباسي به امامان(ع) محدود نميشد ،بلكه پيروان ايشان
نيز ،هراز چند گاه توسط حكام زنداني يا به قتل ميرسيدند .ظلم عباسيان به آنجا رسيده بود كه
منصور اجساد قربانيان علوي را به عنوان ميراث در اتاقي در بسته براي فرزندش مهدي گذاشتهبود
(مقريزي،1370،ج.)103:1
 .3آمادهسازي شيعيان براي عصر غيبت :يكي ديگر از وجوه رويآوري ائمه (عليهم السالم) ،به
تشكيل اين نهاد ،آماده سازي شيعيان براي پذيرش وضعيت جديد در عصر غيبت بود؛ عصري كه
شيعه در آن جز از طريق سفرا و وكالي امام ،امكان ارتباط با ايشان را نداشت .با توجه به همين
حقيقت بود كه هر چه شيعه به عصر غيبت نزديكتر ميشد ،راه ارتباط مستقيم او با امام نيز
محدودتر ميگشت و در مقابل ،نهاد وكالت نيز تقويت ميشد تا حدي كه در زمان امامين
عسگريين(عليهم السالم) غالب ارتباطات شيعه با اين دو امام بزرگوار ،از راه مكاتبه و يا وكال و
نمايندگان ،صورت ميگرفت .از آن رو ،ميتوان گفت كه حداقل در عصر دو امام هادي و
عسگري(عليهم السالم) ،تقويت نهاد وكالت به خاطر تمهيد و زمينهچيني براي ورود شيعه به عصر
غيبت بودهاست .به گونهاي كه مسعودي نقل كردهاست :ابو الحسن عسگري(ع) از بسياري از
شيعيان به جز تعدادي اندكي در احتجاب بود و وقتي نوبت به ابي محمد امام حسن عسگري(ع)
رسيد با خواص خود و غير آنان از پس پرده سخن ميگفت مگر در زمانهايي كه به خانه سلطان
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ميرفت(قمي،1390 ،ج .)659 :2اين نحوه رفتار ايشان و پدر گرامياش مقدمهاي براي غيبت
صاحب الزمان(عج) بود تا شيعه با اين وضع خو گرفته و نسبت به غيبت بيگانه نباشد و عادت بر
احتجاب و استتار جاري شود
ساختار سازمان وکالت در عصر امام حسن عسگری(ع)
مرتبه اول:امام

واالترين جايگاه در سازمان وكالت بر عهده امام حسن عسگري(ع) بود .اموري مانند تعيين
وكيالن و معرفي آنان به شيعيان ،نظارت بر عملكرد آنان ،تأمين مالي وكال ،عزل وكالي خائن و
فاسد ،معرفي جريانهاي مدعيان وكالت و بابيت و برخورد قاطع با آنان از عمدهترين مسئوليت-
هاي ايشان به عنوان رهبر سازمان بود.
مرتبه دوم

وكيل ارشد يا باب :پس از امام مرتبه بعدي مربوط به سر وكيل يا باب آن حضرت(ع) بود.
عثمان بن سعيد عمري در رأس سلسله مراتب وكال امامين عسگريين و اولين نايب و باب ناحيه
مقدسه در عصر غيبت صغري بودهاست .او مديريت امور داخلي و روابط بين سازمان و شعب آن
در نواحي دور دست ،دقت در دريافت اموال و نظارت بر كار وكال را بر عهده داشت .حضرت (ع)
در توقيع شريف به اسحاق بن اسماعيل نيشابوري ميفرمايد :هر آنچه كه از نواحي مختلف براي ما
ارسال ميشود در نهايت امر به دست عمري ميرسد تا به ما برساند (كشي بيتا ،ح )580:1088اين
سخن حكايت از آن دارد كه نظارت بر كار تمامي وكال در اين عصر بر عهده عمري است و او در
حقيقت واسطه آنان با حضرت (ع) محسوب ميشدهاست .او كار وكالت را در پوشش روغن-
فروشي انجام ميداد و به جهت تقيه و ترس اموال و نامههايي را كه شيعيان به وي تحويل ميدادند
در ظروف و خيكهاي روغن حمل و به امام تحويل ميداد.
مرتبه سوم :وکالی نواحی

پس از وكيل ارشد ،وكالي نواحي قرار داشتند .براساس شواهد تاريخي ،چهار منطقه اصلي از
نظر سازمان وكالت براي شيعيان وجود داشت .ناحيه نخست بغداد ،مدائن و كوفه .ناحيه دوم بصره
و اهواز .ناحيه سوم قم ،همدان و مناطق جبال؛ و ناحيه چهارم حجاز ،يمن و مصر
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(جاسم )137:1385،كه اين وكال در نواحي مهم مستقر شدهبودند و يك ناحيه تحت سرپرستي آنان
قرارداشت .كه در ذيل به اين وكيالن اشاره ميكنيم.
 .1در کوفه :ایوب بن نوح بن دراج نخعی

نجاشي بر وكالت او براي امام هادي و امام عسگري تصريح كرده و دربارهاش چنين تعبيري
دارد :ايوب بن نوح بن دراج نخعي ،وكيل ابوالحسن امام هادي و ابومحمد امام عسگري و نزد آنان
داراي منزلتي بس عظيم و مورد اعتماد و داراي درجات وااليي از ورع و تقوي و عبادتش بسيار و
مورد وثوق بود (نجاشي .)102 :1416،با توجه به سابقه حضور خاندان ايوب بن نوح در كوفه ،وي
نيز در كوفه وكيل آن حـضرت بود .او يكي از وكال ارشد دو معصوم محسوب ميشود و نقش
ارتباطي بين آن دو بزرگوار و وكالي برخي از نواحي را ايفا ميكردهاست.
 .2در اهواز :ابراهیم بن مهزیار

او از اصحاب امام جواد (ع) ،امام هادي (ع) و امام عسگري(ع) است .طبرسي بر وكالت وي و
پسرش محمد تصريح كردهاست (طبرسي ،1376 ،ج .)259:2وي در اوايل غيبت و پس از شهادت
امام عسگري تصميم گرفت اموالي را كه در نتيجه وكالت در نزد او جمع شدهبود از مسير آبي به
بغداد برساند ولي پس از سوار شدن بر كشتي احساس كرد كه لحظات وفاتش فرار رسيده لذا از
فرزندش محمد خواست او را بازگرداند و خود اموال را به بغداد ببرد.
 .3در همدان :علی بن ابراهیم بن محمد همدانی

ابراهيم بن محمد؛ با امام رضا ،امام جواد و امام هادي (عليهم السالم) هم عصر بود .در يكي از
نامههاي امام جواد (ع) خطاب به او به عنوان وكيل آمدهاست« :به دوستانم در همدان نامه نوشتم و
در آن نامه به آنان دستور دادم كه از تو پيروي كنند و به آنها تذكر دادم كه جز تو من نمايندهاي
در همدان ندارم (كشي ،همان ،ج ،2ح .)869 :1136وي تا عصر امام هادي وكيل بود و پس از
ايشان فرزندش علي در امور وكالت در همدان جانشين پدر شد.
 .4در قم :احمد بن اسحاق اشعری

در تاريخ قم از وي به عنوان وكيل امام عسگري (ع) در امور موقوفات قم ياد شدهاست
(قمي)211 :1361،؛ اما وكالتش براي امامين عسگريين از قرايني غير از آنچه از تاريخ قم نقل شد
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قابل استفادهاست .در دالئل االمامۀ آمدهاست؛ احمد بن اسحاق اشعري قمي وكيل امام عسگري
است؛ و امام پيش از رحلتش او را به وكالت صاحب الزمان (عج) نيز معرفي كرد ،حضرت حجت
(عج) توقيعاتش را به او ميسپرد و احمد بن اسحاق آن توقيعات را به دوستان حضرتش ميرساند
(طبري ،بيتا.)503:
 .5در ری :احمد بن اسحاق رازی

در نامه امام عسگري(ع) به اسحاق بن اسماعيل ،به وكالت او تصريح شدهاست :اي اسحاق ،بر
تو و بر همه دوستانم سالم .خداوند همه شما را به توفيق خويش استوار گرداند .هر كس كه اين
نامهام را بخواند و از انحراف و كژي به حق بگرود بايد حق ما را به ابراهيم بن عبده بسپارد و او
موظف است كه آن را به احمد بن اسحاق رازي برساند يا به هر كس كه احمد به او معرفي كرده-
است و اين رأي و دستور من است (مجلسي، 1403،ج .)322:50منطقه وكالت او ناحيه ري است.
و از كالم حضرت ميتوان استنباط كرد با توجه به اينكه وكيل نيشابور مأمور تماس با رازي بوده
پس رازي وكيل ارشد ناحيه خود بوده و بر كار وكالي مناطق شرقي نيز نظارت داشتهاست.
 .6در نیشابور :ابراهیم بن عبده نیشابوری

ايشان يكي ديگر از وكالي مورد اعتماد امام عسگري ،و از اصحاب امام هادي به حساب مي-
آيند .حضرت (ع) در ضمن تأييد وكالت او در پيامي به دوستان و شيعيان نوشت :نامهاي براي
ابراهيم بن عبده فرستادم و در آن ايشان را به نمايندگي خويش معرفي نمودم ،تا حقوقم را از
دوستانم دريافت دارد و به من برساند .آن نامه از ناحيه من و به خط من است او را به نمايندگي
خويش برگزيدم تا در شهر شما به وظيفه خويش عمل كند .او بايد تقواي الهي را رعايت كند و
شما وظيفه داريد حقوق شرعيه را به او بسپاريد .من به او اجازه دادم كه آن را در امور مشروع
مصرف كند (كشي ،همان،ح .)580:1089همانگونه كه پيشتر در ذكر احوال احمد بن اسحاق
رازي گذشت .مشخص ميشود كه ابراهيم بن عبده وكيل سرشناس امام(ع) در نيشابور ،بيهق و
نواحي مجاور بود و ساير وكالي اين ناحيه ميبايست با وي در ارتباط باشند و او نيز ارتباط خود
را با رازي محفوظ دارد.
 .7در مرو :ابو علی محمد بن احمد بن حماد مروزی محمودی

وي از اصحاب امام جواد و امامين عسگريين(عليهم السالم) است و از نامه امام عسگري(ع) به
اسحاق بن اسماعيل نيشابوري استنباط ميشود؛ كه او در عصر امام عسگري(ع) وكيل آن جناب
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بودهاست؛ در اين نامه خطاب به اسحاق بن اسماعيل آمدهاست :اي اسحاق! نامه را براي بالل
بخوان؛ چرا كه مورد وثوق و امين نسبت وظايفش ميباشد؛ و آن را همچنين بر محمودي بخوان
كه اطاعت وي از ما ستودني است؛ و هنگامي كه وارد بغداد شدي آن را بر دهقان بخوان (همان،
ح .)579 :1088در اين بخش از توقيع ،امام عسگري(ع) دستور قرائت نامه را بر كساني ميدهد كه
جزء وكالي آن جانب هستند ،نظير بالل و دهقان؛ و از اين رو وكالت محمودي از ناحيه آن
حضرت ،بدين وسيله تأييد ميشود
 .8در مكه :علی بن جعفر همایی برمكی

او از وكالي مكه بود (كشي همان ح .)607 :1129شيخ طوسي او را از اصحاب امام هادي (ع)
و امام عسگري(ع) برشمرده و تصريح به وكالتش براي آن دو بزرگوار نمودهاست؛ و در رجال
خود در ذيل اصحاب امام عسگري(ع) دربارهاش تعبير «قيمٌ ألبي الحسن ثقۀٌ» را بكار بردهاست
(طوسي،بيتا .)400:پس از شهادت امام هادي(ع) و انتقال امر امامت به امام عسگري(ع) او
همچنان در سمت وكيل ارشد به انجام وظيفه خود ادامه داد و حلقه واسطه بين وكالي ساير
نواحي و امام عسگري بود .ابوجعفر عمري ميگويد :ابوطاهر بن بالل ،در سفر حج ديد علي بن
جعفر پولهاي زيادي انفاق ميكند .پس از بازگشت در نامهاي موضوع را به امام حسن
عسگري(ع) گزارش كرد .ايشان در پاسخ نوشت :كه ما دستور پرداخت دويست هزار دينار را به او
داديم .ولي او تنها نيمي از آن را پذيرفت ،مردم حق ندارند در اموري كه ما اجازه اظهارنظر و
مداخله در آنها را به آنان ندادهايم دخالت كنند (طوسي ،1411،ج.)350 :1
 .9در بغداد :علی بن ریان بن صلت

از وكالي بغداد مي توان به علي بن ريان بن صلت بغدادي خراساني اشـاره كرد .نام علي بن
ريان ضمن اصحاب امام هادي (ع) و امام عسگري(ع) ذكر شدهاست (شهيد ثاني )380 :1411 ،و
تعبير ثقۀٌ وكيلٌ نيز درباره او بكار رفتهاست(همان).
مرتبه چهارم :وکالی محلی

در پايينترين سطح سازمان وكالت ،وكالي مستقر در شهرهاي مختلف بودند كه با افراد عادي
در ارتباط و در انتخاب اين افراد معموالً توان اجرايي و محلي بودن آنان در نظر گرفته ميشد .اين
وكال بازوي اجرايي سازمان و با شيعيان در ارتباط مستقيم بودند (جباري و ملبوبي.)141 :1391،
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 .1محمد بن احمد بن جعفر قمی عطّار قطّان

ايشان يكي ديگر از وكالي امام حسن عسگري (ع) ،است .منطقه وكالت وي با توجه به ذكر
لقب قمّي احتماالً ناحيه قم بودهباشد .شيخ طوسي در رجال ،وي را از ياران و وكيل امام عسگري
(ع) شمرده و ميگويد« :محمد بن احمد بن جعفر (جعفري) قمي وكيل آن حضرت بود و
ابوالحسن (امام هادي) را درك نمود (طوسي ،بيتا .)402:،لقب قطّان از آن رو به وي داده شدهبود
كه او به صورت ظاهر و براي پوشش فعاليتهايش در سازمان وكالت ،به شغل پنبهفروشي مي-
پرداخت و وجوه شرعي و نامههاي شيعيان و امام (ع) را در ميان محمولههاي پنيه دريافت و يا
ارسال ميكرد (جاسم،همان.)150:
 .2قاسم بن عالء آذربایجانی

ايشان يكي ديگر از وكالي امام حسن عسگري است .محدّث نوري پس از ذكر نام وي تعبير
وكيل ابي محمد را آوردهاست (نوري، 1408،ج .)538:7در برخي از كتب رجالي معاصر به اين
نكته توجه شدهاست كه لقب قاسم بن عالء« ،هَمْداني» (به سكون ميم) است (سبحاني
تبريزي ،1418،ج  )329 :4كه از قبيله هَمْدان و ساكن آذربايجان بود (طوسي .)276 :1411،اما اگر
به فتح ميم نه سكون (هَمَدان) لقب دادهشود ،آنچنان كه محقق اردبيلي معتقد به وحدت قاسم بن
عالء آذربايجاني با قاسم بن عالء هَمَدان است احتمال وكالت وى در همدان نيز ميرود
(جباري)124:1382،؛ و امكان دارد كه وى قبل از انتقال به آذربايجان مدتي در همدان به وكالت
مشغول بودهباشد.
 .3ایوب بن ناب

ايوب بن ناب نيز وكيل امام عسگري (عليه السالم) در نيشابور بود .ولي معاشرت او با غالت
موجب مخالفت فضل بن شاذان از علماي معروف شيعه در منطقه با او شده ،فضل و گروه شيعيان
هوادار او از دادن حقوق شرعي به اين نماينده اجتناب و او را طرد كردند .از اين رو وكيل مزبور و
گروه شيعيان هوادارنش مراتب شكوه خود را از فضل به حضرت(ع) ابالغ نموده و يادآور شدند
كه فضل در اصالت وكالت او ترديد روا داشته و مردم را از دادن حقوق شرعي به او منع كرده-
است .لذا توقيع عتابآميزي از سوي امام عسگري صادر و صحت وكالت وكيل مزبور را تأييد و
فضل نيز به سبب اين كار مورد مالمت قرارگرفت(كشي ،همان .)543:
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 .4جهفر بن سهیل صیقل

شيخ طوسي او را از اصحاب امام عسگري و تصريح به وكالتش براي امام هادي(ع) ،امام
عسگري(ع) و حضرت حجت(عج) نمودهاست (طوسي ،بيتا.)398 :
 .5ابو طاهر محمد بن علی بن بالل

او از اصحاب امام هادي (ع) و وكيل امام حسن عسگري(ع) است .وي تا پيش از وفات امام
حسن عسگري (ع) داراي اعتقادي سالم و امام (ع) او را در توقيعات خود با عناويني همچون
«راستگو» و «آگاه به واجبات» ستوده است ولي سرانجام منحرف و انحراف او در عصر غيبت
آشكار شد به اين گونه كه نيابت نايب دوم حضرت مهدي (عج) را منكر شد؛ و درباره اموالي كه
نزد وي جمع شده بود تا به امام زمان (عج) برساند ،خيانت كرد(طوسي.)1411،400 ،
 .6احمد بن هالل کرخی

او از دوران امام رضا (عليه السالم) تا سال هفتم غيبت صغرا را درك كرد؛ و جزء وكالي
عسگريين (عليهم السالم) بود .وي پس از وفات امام يازدهم ،اگر چه امامت حضرت حجۀ بن
الحسن (عج) و نيابت نايب اول او ،يعني عثمان بن سعيد عمري ،را پذيرفت ،ولي در ادامه ،از
پذيرفتن نيابت نايب دوم ايشان ،يعني محمد بن عثمان خودداري نمود و به همين دليل ،توقيعي در
لعن و طرد او از ناحيه مقدّسه صادر گرديد .شيخ طوسي نام وي را در بخش وكالي مذموم در
عصر غيبت آوردهاست اما به علت مذموم بودن او و صدور توقيع ناحيه مقدسه در تبرّي از وي
اشارهاي نكردهاست (همان.)373:
 .7ابوهاشم داود بن قاسم جعفری

بنا به گفته شيخ طوسي در الفهرست وي چهار تن از ائمه يعني امام رضا و جواد و هادي و
عسكري (عليهم السالم) را درك كردهاست(طوسي .)124 :1417،از آنجا كه شيخ او را اهل بغداد
دانستهاست طبعاً منطقه وكالت وي در عصر عسگريين نيز در اين شهر و منطقه بودهاست.
 .8محمد بن صالح بن محمد همدانی

او پس از پدرش صالح بن محمد از طرف امام حسن عسگري (ع) و پس از آن نيز توسط
حضرت حجت (عج) به عنوان وكيل ايشان در امور مردم و ارتباط دهنده آنان با امام قرار داشت
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عالمه حلي ضمن آوردن نام وي در رديف اصحاب امام عسگري (ع) چنين تعبيري دربارهاش
دارد« :محمد بن صالح بن محمد الهمداني الدهقان ،من أصحاب العسكري عليه السالم،
وكيلٌ»(عالمه حلي .)243 :1417،با توجه به ذكر لقب همداني براي پدر و پسر قاعدتاً منطقه وكالت
و فعاليتشان ميبايست همدان بودهباشد.
 .9احمد بن محمد بن مطهر

شيخ صدوق با لفظ «صاحب ابي محمد (عليهالسّالم)» احمد بن محمد بن مطهر را مدح
نموده(ابن بابويه،1404 ،ج ،)508 :4كه ظهور دارد در اين كه اين شخص قيم امور امام
عسگري(عليهالسّالم) بوده كه كاشف از فوق عدالت است.
 .10ابو جعفر محمد بن عثمان سعید

محمد همراه پدرش عثمان بن سعيد وكالت امام حسن عسگري (ع) را بر عهده داشت و مورد
اعتماد او بود .چنانكه ضمن روايت آن حضرت چنين آمده« :العمري و ابنه ثقتان ،فما اديا اليكه
فعني يؤديان وما قاال لك فعني يقوالن ،فاسمع لهما و اطعهما فانهما ثقتان المامونان»(مامقاني،1381،
ج )137 :2و( طوسي .)354 :1411 ،عمري و پسرش هر دو ثقه و مورد اعتمادند .هر چه رسانند از
طرف من مي رسانند و هر چه گويند از من است .به حرف آنان گوش و از آنان پيروي كن كه آنان
ثقه و امين منند .وي بعد از وفات پدرش به جاي او نشست و به وكالت و نيابت خاص از ناحيهي
مقدّسه منصوب شد .برخي همچون عالمه حلي ضمن اشاره به شرح حال وي دوران نيابت او را
حدود پنجاه سال ذكر كردهاند (عالمه حلي ،همان  .)251:البته اين سخن در صورتي قابل قبول
است كه مراد عالمه را اعم از دوره غيبت و دوره امامت امام عسگري بدانيم .بنابراين اگر وي در
سال شروع امامت امام حسن عسگري (ع) يعني سال  254ق به وكالت مشغول شدهباشد تا سال
 305ق معادل پنجاه سال عهدهدار وكالت بودهاست.
12و .11حسن بن نضرقمّی و أبو صدام

روايتي از كليني نقل ميكنيم كه ،حاكي از وكالت اين دو تن از جانب امام حسن عسگري(ع)
است؛ و بعيد نيست كه پس از شروع غيبت نيز وكالتشان از سوي ناحيه مقدّسه تنفيذ و ادامه
فعاليت دادهباشند .حسن بن نضر و ابوصِدام و گروهى ديگر از وكال پس از درگذشت امام
عسگرى (عليه السالم) ،درباره آنچه در دست وكال ايشان بود ،گفتگو كردند و در پى كاوش از
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حقيقت امر بودند ،كه حسن بن نضر نزد ابو صِدام آمد و گفت :قصد حج دارم .آن گاه به احمد بن
يعلى وصيت كرد و مالى از آنِ ناحيهى مقدّسه را به او سپرد و به او دستور داد كه چيزى از آن را
بيرون نياورد ،مگر آن كه پس از ظهور [حجّت] به دست او بسپارد .حسن ميگويد :هنگامى كه به
بغداد رسيدم ،خانهاى كرايه كردم و در آن ساكن شدم .يكى از وكيالن ،لباس و دينارهايى نزد من
آورد و پيش من نهاد .به او گفتم  :اين چيست؟ گفت  :همان كه مى بينى! سپس وكيل ديگرى،
مانند آن را آورد تا آن كه خانه را پر كردند ،و سپس احمد بن اسحاق ،همه آنچه را با خود داشت،
نزد من آورد .شگفتزده و انديشناك شده بودم كه برگه امام (عج) به من رسيد« :هنگامى كه فالن
مقدار از روز گذشت ،آنچه را همراه دارى ،بياور( »...جباري .)569:1382،از اين روايت ميتوان
وكالت هر دو نفر را استنباط كرد .زيرا در ابتدا روايت تصريح شده كه حسن بن نضر و ابوصدام
نسبت به اموال مو جود در دست وكال دچار ترديد شدند! و اين دغدغه را كسي دارد كه خود وكيل
باشد .به عالوه تحويل اموال توسط ساير وكال به خصوص احمد بن اسحاق به وي در بغداد نيز از
ديگر قرائن دال بر وكالت حسن بن نضر است عالوه بر آن با توجه به اين كه شيخ صدوق تصريح
دارد كه حسن بن نضر از اهل قم بوده است(ابن بابويه )443:1359،منطقه وكالت و فعاليت وي نيز
مشخص ميشود.
 .13اسحاق بن اسماعیل نیشابوری

شيخ طوسي در كتاب رجال وي را از اصحاب امام عسگري (ع) شمرده و ميگويد وي ثقۀ
است(طوسي ،بيتا)397:؛ او پس از وفات عسگري (ع) با سفراء امام دوازدهم (ابواب اربعۀ)
مكاتبت داشتهاست .نامهاي از امام حسن عسگري (ع) خطاب به وي در كتب رجال ثبت است كه
در آن نامه حضرت وي را همراه با ابراهيم بن عبده نيشابوري ،وكيل خود تعيين كرده و به اهل
نيشابور سالم رساندهاست .اين نامه در كتب روايي از جمله «تنقيح المقال» آمدهاست (مامقاني،
همان ،ج.(162 :4
 .14عبداللّه بن حمدویه بیهقی

وي از ديگر وكالي حضرت (ع) در بيهق و نيشابور بود (جمال فرزند وحي و فرشته
دارابي.)129:1391
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مرتبه پنجم؛ وکیل قاصد

برخي از وكال عالوه بر انجام امور شخصي امام حسن عسگري(ع) مسئوليت دريافت و ارسال
نامههاي حضرت(ع) را نيز برعهده داشتند مانند:
 .1ابواالدیان

ارسال برخي از نامه ها حضرت (ع) را فردي با كنيه غريب ابواالديان كه خادم امام بود بر عهده
داشت .ابواألديان ميگويد :من نامهرسان امام عسگري(ع) به ساير شهرها بودم .روزي به
حضورشان شرفياب شدم .نامههايي را كه نوشته بودند به من دادند و فرمودند :اينها را به مدائن ببر
و به افراد معيني بده و جواب بگير .آنگاه فرمود :اين سفر تو پانزده روز طول ميكشد .روز
پانزدهم ،وارد «سُرّ مَن رأي» (سامرا) ميشوي و ميبيني صداي شيون از خانه من بلند است و
غسال دارد بدنم را غسل ميدهد .من از شنيدن اين سخن بسيار متأثر شدم و گفتم :موالي من ،اگر
اين حادثه پيش آمد ،امام بعد از شما كيست؟ فرمود :كسي كه جواب اين نامهها را از تو طلب كند،
امام بعد از من است .گفتم :موالي من ،عالمت ديگري بفرماييد .فرمود :آنكه بر جنازه من نماز
بخواند ،امام است(ابن بابويه.)1359:475 ،
.2عقید

عقيد ،خادم خاص امام حسن عسگري ،ك ه حضرت(ع) او را از كودكي بزرگ كرده و حامل
بسياري از نامههاي ايشان به شيعيان بود (طوسي.)1411:272 ،
مرتبه ششم؛ وكيل مبلغ :در ميان اصحاب ائمه برخي از شاگردان ،فقيه ،محدث و متكلم بودند
و به عنوان مبلغ مذهب اهلبيت به منظور ترويج فقه به مناطق مختلف فرستاده ميشدند؛ و محل
رجوع شيعه و پاسخگويي شبهات و سؤاالت ديني آنان را برعهده داشتند .از جمله:
 .1فضل بن شاذان نیشابوری

وي از فقها و متكلمين عصر عسگريين است .تأليفاتي بالغ بر صد و هشتاد كتاب در علوم مختلف
از جمله فقه ،كالم ،منطق ،فلسفه ،لغت ،تفسير و ديگر علوم نگاشتهاست (نجاشي ،همان .)307 :او
از شخصيتهاي برجسته نيشابور است كه پيشواي يازدهم ،برخي تأليفات وي را تأييد ،و فرموده-
است« :صحيح و شايسته است كه به مطالب آنها عمل شود» ايشان ،درباره اين شخصيت فرمود:
«أَغْبِطُ أَهْلَ خُرَاسَانَ لِمَكَانِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ كَوْنِهِ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ» (حر عاملي،1416 ،ج.)72 :18
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من به سبب موقعيت فضل بن شاذان و حضورش در ميان اهل خراسان ،به آنها غبطه ميخورم .با
توجه به تمجيدهاي امام حسن عسگري از ايشان احتماالً وي در خراسان مسئوليت پاسخگويي به
سواالت ديني و شبهات شيعيان را عهدهدار بودهاست.
وکیل مذموم
عروه بن یحیی

معروف به دهقان كه قبالً در نامه امام به اسحاق بن اسماعيل نيشابوري توثيق شده و از وكالي
امام در بغداد بود .به خاطر دروغهايي كه به امام هادي و عسگري(عليهم السالم) نسبت داد گرفتار
لعن و طرد از طرف امام عسگري(ع) گرديد .آن حضرت دستور داد تا همه شيعيان او را لعن و
نفرين كنند و از او دوري نمايند زيرا او در سمت مسئول خزانهداري امام ،اموالي را از خزانه
اختالس كرده به خود اختصاص دادهبود(كشي ،همان .)573:توقيعاتي كه در چنين زمينههايي از
طرف امام صادر ميشد به سرعت و به طرز شگفتآوري در ميان شيعيان شايع ميشد و بدين
ترتيب همه آنها از مضمون توقيع آگاهي يافته و بالفاصله شخص مورد نظر امام ،از جامعه شيعه
طرد ميشد .
-6کارکردهای نهاد وکالت

 .1دريافت وجوه شرعي :با افزايش شيعيان ،منابع و نيازهاي مالي به طور همزمان افزايش
مييافت .براي جمعآوري اين منابع بايد شبكهاي از نمايندگان تشكيل ميشد تا اين وجوه را از
پيروان جمعآوري و به امام (ع) تحويل دهند ،ضمن آنكه پس از آن نيز ميبايست طبق دستورات
امام به توزيع آن در جهت اهداف سازمان اقدام كنند .اهميت اين كار به اندازهاي بود كه كه گاه
هدف از تأسيس سازمان وكالت را جمعآوري وجوه شرعي ،اعم از خمس ،زكات ،هدايا و نذورات
شيعيان دانستهاند (جباري محمد رضا و محمد كاظم ملبوبي .)93:1389،براي مثال ،همانگونه كه
پيشتر ذكر كرديم احمد بن اسحاق اشعري ،در رسيدگي به امور وقفي در «قم» وكالت داشت .اين
وجوه ،عمدهترين منبع مالي سازمان شمرده ميشد .امامان(ع) ميتوانستند با استفاده از اين سازمان،
هزينههاي الزم براي انجام امور شيعيان را تأمين كنند.
 .2راهنمايي و ارشاد شيعيان و مناظره با مخالفان :يكي از مهمترين اهداف تشكيل سازمان
وكالت ،تعليم معارف اهلبيت به شيعيان و ارشاد آنان به حق ،در عصر حيرت و بروز ترديدها و
شبهات بود .البته همه وكال از جهت علمي و معرفتي در يك سطح نبودند .در ميان وكال ،برخي
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آن چنان از نظر علمي و آشنايي با معارف و احكام برجسته بودند كه امامان شيعه افراد را به آنان
ارجاع ميدادند تا معالم ديني و وظايف شرعي خود را از آنها جويا شده و فرا بگيرند؛ وكال مهم-
ترين مرجع و ملجأدر حل معضالت علمي و اعتقادي شيعيان بودند .آنان گاه اين وظيفه را شخصاً
و گاه از طريق اخذ و ارسال نامههاي حاوي سواالت شيعيان به معصومين و متقابالً تحويل پاسخ
آنها به شيعيان انجام ميدادند (اكبري مقدم .)65:1393،به عنوان مثال عثمان بن سعيد پس از
شهادت امام عسگري با رهبري سازمان وكالت و ايفاي نقش ارشادي خود توانست بسياري از
شيعيان را از حيرت نجات بخشيده و بر قبول امامت حضرت مهدي (عج) راهنمايي كند(مجلسي
همان.)350:
 .3ن قش ارتباطي نهاد وكالت با مردم :وكال ـ به عنوان رابطين امام در شهرهاي مختلف ـ به
پرسشهاي شرعي ،كالمي و اعتقادي مردم پاسخ ميدادند مكاتبات و نامهها را به محضر امام
ميرساندند و پاسخهاي شفاهي را دريافت ميكردند (پور سيد آقائي و ديگران،همان .)44:با چنين
كاركردي امام حسن عسگري(ع) ،نمايندگان مورد اعتمادي را منصوب كرد تا ،رابطه ميان آن
حضرت و مردم براي حل مشكالت ديني و دنيوي شيعيان باشند .اين مطلب از نامهاي كه ايشان به
«احمد بن اسحاق اشعري» نوشت و در آن ،نماينده مورد اعتماد و امين خود« ،عثمان بن سعيد
عمري» را مورد تأييد و حمايت قرار داد ،برميآيد؛ همانگونه كه ذكر آن گذشت امام عسگري(ع)،
در آن نامه فرمود« :عمري مورد وثوق من است آنچه به شما برساند از من رسانده و آنچه به شما
گويد از من گفته پس از او بشنو و اطاعت كن زيرا او مورد وثوق و امين است»
 .4نقش سياسي نهاد وكالت :اهتمام حاكميت عباسي در عصر غيبت براي شناختن اعضاي نهاد
وكالت ،نشان از وجود نقش سياسي اين نهاد دارد .از مؤيدات وجود نقش سياسي براي اين نهاد و
اعضاي آن ،شركت مستقيم يا غيرمستقيم اعضاي اين نهاد در قيامهايي است كه بر ضد حاكميت
عباسي شكل ميگرفت .كار ويژه سياسي سازمان وكالت را ميتوان در ابعاد ذيل مورد بررسي قرار
داد.
 .1عدم مشروعيت نظام حاكم :از ديدگاه شيعه اماميه تنها مبني مشروعيت ،نصب خليفه از
جانب خداوند ميباشد .پيامبر اكرم (ص) جانشينان بعد از خود را معرفي كردهبود و بر طبق
فرمايش ايشان تنها اطاعت از ائمه دوازدهگانه ،واجب است .تالش سياسي ائمه در برابر قدرت
حاكم به طور عمده در محدوده نارضايتي از حكومت موجود؛ عدم مشروعيت آن و ادعاي امامت
و رهبري اسالم در خاندان رسول خدا (ص) بود .از آنجا كه چنين انديشهاي در تقابل با حكام
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جور قرار داشت آنان در مقاطع مختلف تاريخي تالش ميكردند كه از انتشار تفكر شيعي
جلوگيري كنند.
 .2آگاهسازي مردم از موضع امام در رخدادههاي سياسي :سقوط بنياميه و روي كار آمدن بني
عباس يكي از مهمترين حوادث در دوران امام صادق (ع) بود .كار اصلي دعوت بنيعباس به دست
ابومسلم خراساني و ابوسلمه خالّل انجام شد كه نقش منحصر به فرد در استقرار حكومت عباسي
داشتند(طقوش .)65:1390،ابومسلم نامهاي را خدمت امام صادق(ع) نوشت و در آن اين مطلب را
قيد كرد كه« :من مردم را از دوستي بنياميه به دوستي اهلبيت دعوت كردم و تبليغ نمودم كه بني-
اميه را ترك كنند و به اهل بيت بپيوندند ،پس اگر مي پذيري كاري ديگر بر عهده تو نيست»
(شهرستاني1264،ش ،ج .)179 :1اما از آنجا كه سياست امام ،سياست فرهنگي و پرورش اصحابي
بود كه بتوانند حامل فقه آل محمد (ص) باشند .در حوادث سياسي آن روز به صورت نظامي وارد
نگرديد و تنها با اظهار نارضايتي خود در پاسخ مرقوم داشت«:ما أنت من رجالي و ال الزّمان زماني»
نه تو از داعيان من هستي و نه زمان زمان من است (همان) .اين موضعگيريها به سرعت توسط
شبكه ارتباطي وكالت در جامعه شيعه آن روز منتشر گشته و افكار عمومي جامعه شيعه را جهت
بخشيد.
 .3نفوذ در دستگاه حكومت :هر چند ائمه پيروان خود را از همكاري با قدرت حاكم باز مي-
داشتند؛ و تربيت و گسترش معارف ديني از اهداف عمده آنان بود ،اما هرگاه توانايي خدمت را در
اصحاب خود ميديدند آنها را تشويق ميكردند كه وارد دستگاه حكومت شوند .به عنوان نمونه
علي بن يقطين از وكالي امام موسي كاظم بود كه به دستور ايشان وارد دستگاه خالفت ،و عهدهدار
مقام وزارت شد(اديب .)111:1387،چون پدرش از طرفداران بنيعباس بود و در پيروزي آنها
نقش اساسي داشت ،او با استفاده از اين جايگاه سياسي و اجتماعي ،وارد دستگاه حكومت عباسي
شد .هدف امام از ترغيب او به اين كار ،حفظ جان ،مال و حقوق شيعيان بود؛ و فرمود« :ان اهلل مع
كل طاغيه وزيرا من اوليائه يدفع به عنهم و انت منهم يا علي» خداوند به همراه هر سركشي،
وزيري از ميان اولياي خود دارد كه به وسيله او از دوستان خود ،دفع بال ميكند ،و تو از آنان
هستي اي علي(كشي ،همان.)435:
-4مساعدت به نيازمندان :يكي ديگر از سياستهاي بنيعباس كه بيشتر انگيزه سياسي داشت؛
اعمال فشار اقتصادي بر مردم و محروميت نگهداشتن آنان بودهاست اين فشارها بيشترين آسيب را
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به جامعه شيعه وارد ميساخت .از اين رو ائمه از طريق سازمان وكالت با كمكهاي اقتصادي
تالش ميكردند تا بخشي از آسيبها را جبران سازند.
نتیجه

شرايط بحراني كه ائمه(ع) در زمان عباسيان با آن رو به رو بودند ايشان را واداشت تا ابزاري
جديد ،براي ارتباطات با اعضاي جامعهي خود جستجو كنند .نظام وكالت از زمان امام باقر آغاز به
كار و تا عصر غيبت كبري به فعاليت خود ادامه داد .اجراي فرامين امام حسن عسگري در مناطق
مختلف قلمرو اسالمي توسط وكال در تقويت و گسترش آن ،نقش اساسي داشت .حفظ و استمرار
سنت نبوي از طريق ارتباط صحيح وكال با مردم و جلوگيري از انحراف آن توسط حاكميت و
برخي عامالن وابسته به آن ،آگاهيبخشي مستمر به عموم مسلمانان عليرغم وجود محدوديتهاي
گسترده ،معرفي حضرت حجت(عج) به عنوان جانشين امام (ع) از نقشهاي كارآمد و حساس نهاد
در اين عصر است.
وكالي منصوبي حضرت در چند سطح تقسيم ميشوند و هر يك از سطوح وظايفي را دنبال
ميكردند؛ و امام در باالترين سطح سازمان قرارداشت .در اين سلسله مراتب ،سطح پايينتر از
سطح باالتر فرمان ميبرند و ارتباط حضوري با امام كمتر بود به گونهاي كه گاه ارتباط مستقيم با
حضرت تنها براي وكيل ارشد امكانپذير بود .از مجموعه نمايندگان امام حسن عسگري تنها 3/7
درصد مورد لعن ايشان قرار گرفتند .خالصه اينكه همه وكالي امام در حين تصدي وكالت مورد
وثوق و اعتماد ايشان بودند و اگر نمايندهاي چون عروه بن يحيي ،بعدها از دين حق منحرف
گشت هيچ گونه ايرادي بر امام نيست زيرا مالك در واگذاري مناصب ،حال كنوني افراد است.
منابع

 .ابن بابويه ،محمد بن علي ،)1359 (،كمال الدين و تمام النعمۀ ،تصحيح و تعليق :علي اكبر
غفاري ،تهران :دار الكتب االسالميۀ.
 ،) 1404(________ .2من ال يحضره الفقيه ،قم :جامعه مدرسين.
 .3ابن شهر آشوب ،محمد بن علي ،بي تا .المناقب ،مصحح :هاشم رسولي محالتي و محمد حسين
آشتياني ،قم :عالمه.
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 .4ابن فارس ،احمد بن فارس ،بي تا ،معجم مقاييس اللغۀ ،محقق :عبدالسالم محمد هارون ،قم:
مكتب االعالم االسالمي.
 .5اديب ،عادل ،)1387 (،زندگاني تحليلي پيشوايان ما ائمه دوازدهگانه ،ترجمه اسداهلل مبشري،
تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
 .6اسالمي ،احمد ( )1382از خاتميت تا غيبت نگاهي به زندگاني چهارده معصوم(ع) قم ،ميثم تمار.
 .7اكبري مقدم ،الله« ،)1393 (،ساختار سازمان وكالت در عصر امام هادي و كاركردهاي آن»،
فصلنامه علمي تخصصي فرهنگ پژوهش ،شماره نوزده ،ص.43 -71 :
 .8پور سيد آقايي ،مسعود؛ منذر حكيم ،محمد رضا جباري و حسن عاشوري ،)1383 (،تاريخ
عصر غيبت نگاهي به عصر غيبت امام دوازدهم (عج) ،قم :موسسه فرهنگي انتشاراتي حضور.
 .9جاسم ،حسين ،)1385 (،تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم (عج) ،مترجم :محمد تقي آيت
اللهي ،تهران :امير كبير.
 .10جباري ،محمد رضا ،)1382 (،سازمان وكالت و نقش آن در عصر ائمه (عليهم السالم) ،قم:
موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره).
 .11جباري محمد رضا و محمد كاظم ملبوبي ،)1391(،بررسي تطبيقي سازمان وكالت اماميه و
سازمان دعوت عباسيان (ساختار تشكيالتي و وظايف سازماني)  ،فصلنامه علمي پژوهشي شيعه
شناسي ،سال دهم ،شماره سي و هفت ،ص.123 -156 :
 ،)1389 (،________ .12بررسي تطبيقي سازمان دعوت عباسيان و سازمان وكالت اماميه
(مراحل شكل گيري و عوامل پيدايش)  ،فصلنامه تاريخ در آينه پژوهش ،سال هفتم ،شماره سوم،
ص.75-104 :
 .13حر عاملي ،محمد بن حسن ،)1416 (،تفصيل وسائل الشيعۀ الي تحصيل مسائل الشريعۀ،
محقق :محمد رضا حسيني جاللي ،قم :موسسه آل البيت (عليهم السالم) الحياء التراث.
 .14خميني ،روح اهلل ،)1379 (،تحرير الوسيلۀ ،قم :دارالعلم.
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 .15زجاجي مجرد ،مجيد ،)1378 (،حماسه تاريخي مشهد اردهال ،تهران :سبحان.
 .16سبحاني تبريزي ،جعفر ،)1418 (،موسوعه طبقات الفقهاء ،قم :موسسه االمام الصادق(ع).
 .17شهرستاني ،محمد بن عبد الكريم1264(،ش) ،الملل و النحل ،قم ،الشريف الرضي.
 .18شهيد ثاني ،حسن بن زين الدين (صاحب المعالم)،)1411 (،التحرير الطاووسي ،قم :كتابخانه
عمومي حضرت آيت اهلل العظمي مرعشي.
 .19شيخ مفيد( ،)1413اإلرشاد في معرفۀ حجج اهلل على العباد ،قم :كنگره شيخ مفيد.
 .20طبرسي ،فضل بن حسن ،)1376 (،اعالم الوري بأعالم الهدي ،قم :موسسۀ آل البيت (عليهم
السالم) الحياء التراث  .21 .طوسي ،محمد بن جرير ،بيتا ،دالئل االمامۀ ،قم :دارالذخاير.
 .22طوسي ،محمد بن حسن( )1417الفهرست ،تصحيح و تعليق :محمد صادق بحر العلوم ،نجف
اشرف :المكتبه المرتضويه و مطبعتها.
 ،1411،________ .23الغيبۀ للحجۀ ،قم :دار المعارف اسالمى.
 ،________ .24بيتا ،رجال الطوسي ،تحقيق :جواد القيومي االصفهاني ،قم :موسسۀ النشر
االسالمي.
 .25طقوش ،محمد سهيل ،)1390 (،دولت عباسيان ،ترجمه حجت اله جودكي؛ با اضافاتي از رسول
جعفريان ،قم ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
 .26عالمه حلي ،حسن بن يوسف ،)1417 (،خالصۀ االقوال في معرفۀ الرجال ،تحقيق :جواد
القيومي بي جا ،مؤسسۀ نشر الفقاهه.
 .27فرزند وحي ،جمال و دارابي ،فرشته« ،)1390 (،نقش امام حسن عسكري عليه السالم و
اصحاب ايشان در حديث اماميه» ،فصلنامه تخصصي مطالعات قرآن و حديث سفينه ،سال دهم،
شماره سي و هفت ،ص122-137 :
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 .28قطب راوندي ،سعيد بن هبه اهلل ،)1409 (،الخرائج و الجرائح ،قم :موسسه االمام المهدي (ع).
 .29قمي ،حسن بن محمد ،)1361 (،تاريخ قم ،ترجمه :حسن بن علي قمي ،تهران :توس.
 .30قمي ،عباس( )1390منتهي اآلمال ،تهران :مبين انديشه.
 .31كشي ،محمد بن عمر ،بي تا ،اختيار معرفۀ الرجال المعروف به رجال الكشي ،تلخيص :محمد
بن حسن طوسي ،تصحيح :حسن مصطفوي ،مشهد ،مركز تحقيقات و مطالعات دانشكده الهيات و
معارف اسالمي.
 .32مامقاني ،عبداهلل ،)1381 (،تنقيح المقال في علم الرجال ،قم :موسسه آل البيت (عليهم السالم )
الحياء التراث.
 .33مجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي ،1403،بحار االنوار الجامعۀ لدرر أخبار األئمۀ األطهار
(عليهم السالم) ،بيروت ،موسسۀ الوفاء.
 .34مقريزي ،احمد بن علي ،)1370(،النزاع و التخاصم فيما بين بني اميه و بني هاشم ،تحقيق:
حسين مونس ،قم :الشريف الرضي.
 .35نجاشي ،ابي العباس احمد بن علي( ،)1416رجال النجاشي ،محقق :موسي الشبيري الزنجاني،
قم ،موسسۀ النشر االسالمي.
 .35نوري ،حسين بن محمد تقي ،)1408 (،مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ،بيروت – لبنان،
موسسۀ آل البيت (عليهم السالم) الحياء التراث.
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